
 الباعث الحثيث في مصطلح الحديث                                       الشيخ مندور عبد الوهاب

       ~ 1 ~ 

هـ 6341 – 6341الفرقة الثانية عام    معهد شيخ اإلسالم العلمي 

 

 

 

 

 ًلول املطنف رمحو هللا ثؼاىل :

اِر, َوغرَْيِ  نََسْي َأِِب ًَْؼََل َوامََْبَّ اِنِّ َاْمَكِبرِي َواْْلَْوَسطِ, َوَمس ْ ََبَ  َذزِلَ ِمَا َامَْمَساِدَِس َوَكَشزِلَ ًُوَخُس ِِف ُمْؼَجَمْي َامعَّ

ِة َكثرٍِي ِمنُْو, تَْؼَس َامنََّظِص ِِف َوامَْمَؼاِحِم َوامَْفَوائِِس َواْْلَْحَزاِء َما ًََخَمكَُّا َامْ  بِِن ِمَا َامُْحْْكِ ِتِطحَّ ُص ِِف َىَشا َامشَّ ُمَخَبّحِ

, َوَسََلَمِذِو ِمْا َامخَّْؼِوَِل َامُْمْفِسِس   َحاِل رَِخاِِلِ
(1)

خِِو َحاِفٌغ   ْن مَْم ًَُنصَّ ػَََل ِِصَّ
ّ
, َوا ْكَساُم ػَََل َذزِلَ

ّ
َوََيُوُز َِلُ َاْْل

ٍصو .كَبْ  ِخ َأِِب ََعْ َْ , َوِذََلفًا نِوش َّ ََي َامنََّوِوّيِ ِخ َأِِب َزَكِصَّيَّ ََيْ َْ , ُمَوافََلًة نِوش َّ  ََلُ

 ٔأتو َعصو وىو ابا امطَلح -

 ملا مل ًنص ػوَو أْلمئة كبل ذزل . " مخطحَح وامخحسنيمسبةٔل ا" ىشه املسبةٔل 

 وَو أْلمئة كبل ذزل ومكا ؛كِل ٔأن ابا امطَلح منع امخطحَح وامخحسني ملا مل ًنص ػ 

 ىل منع ابا امطَلح امخطحَح وامخحسني ىف امؼطور املخبٔدصة  ؟

 وىل َيوز إْلكسام ػَل ذزل ؟

 تساًة ًلول ابا امطَلح : 

ٕاذا وخسان فامي ٍصوى ما ٔأحزاء احلسًر وغريىا حسًثا ِصَح إْلس ناد , ومل جنسه ِف ٔأحس امطحَحني , " 

ػَل حزم  ا مطنفات ٔأمئة احلسًر املؼمتسة املشيورة , فٕاان ْل دخجارسوْل منطوضا ػَل ِصخو ِف يشء م

 ؛ الاس خلَلل ٕبدراك امطحَح مبجصد اغخبار أْلسادَس احلْك تطحخو , فلس ثؼشر ِف ىشه أْلغطار

 

 

                                                           
ي: ما رواه ىؤالء األئمة ( زوائد ستة كتب، وىي مسند أحمد وأبي َيْعمى والبزار ومعاجم الطبراني الثالثة: الكبير واألوسط والصغير عمى الكتب الستة، أ7ٓ8َجَمَع الحافظ الَيْيثمي )المتوفى سنة  - ٔ

مجمدات كبار. وتكمم ٓٔفي  3ٕٖٔئد(، وقد ُطبع بمصر سنة األربعة في كتبيم زائدا عمى ما في الكتب الستة المعروفة، وىي الصحيحان والسنن األربعة. فكان كتابا حافال نافعا، سماه )َمجمع الزوا

 فيو عمى إسناد كل حديث، مع نسبتو إلى من رواه منيم. 

 

 الخامسة  ةالمحاضر 
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 ما ٕاس ناد ما ذزل ٕاْل وجنس ِف رخاِل ما اغمتس ِف رواًخو ػَل ما ِف كخاتو ,  ْٔلدو ما 

 َح ما احلفغ وامضبط وإْلثلان .  غ ا ٌشطر  ِف امطح غصَّيّ 

ٔأمئة احلسًر ِف ثطادَفيم  ٕاىل الاغامتد ػَل ما دص ػوَو -ِف مؼصفة امطحَح واحلسا  - نفبٓل أْلمص ٕاذ

ف , وضار مؼظم امللطود مبا ًخساول ما  -مشيصهتا  -املؼمتسة املشيورة , اميت ًؤما فهيا  ما امخغَري وامخحًص

ةل إْلس ناد اميت دطت هبا ىشه أْلمة , زادىا هللا ثؼاىل رشفا , أٓمني أْلسادَس ذارخا غا ذزل ٕاتلاء سوس

" 

 

وٕامنا دطيا تبؼظ امكذة  , ًَلحغ ما الكم ابا امطَلح ٔأدو مل مينع امخطحَح وامخحسني ىف لك امكذة -

 , وأْلحزاء وامفوائس امىت مُس ميا ما امشيصة وامؼناًة وامضبط ما نوكذة املؼمتسة املشيورة اكمطحَحني

 فٕان امس نة كس مصت مبصحوخني رئُس َدني : 

ة : -1  مصحةل امصواًة امشفًو

 اكن امبزارى ومسمل وإْلمام ٔأمحس كبوي ا وامشافؼى ومازل ىؤْلء أْلمئة اكدوا ًخولون احلسًر شفاىة 

 مث ًسودوهنا ىف كخهبم ,

  ,تؼس ذزل ظامت أْلسادَس خسا فبٔذش ما خاء تؼسمه ما ىشه امكذة ؤأذشوا ٍصوهنا  -2

 خازة حصوى بْلٕ ادًر حصوى شفاىة وٕامنا فمل حكا ىشه أْلح

 فِجزي امش َخ ىشا امعامة مكذاب كشا ومكذاب كشا ومصمبا ىشا امعامة اكن غافَل غ ا ىف امكذاب , 

 ومصمبا مل ًخوفص ىف ىشا امعامة ما اكن ٌشطر  كسميا ىف رشو  احلسًر امطحَح ما امؼساةل وامضبط ,

 خازات وامصواًة  ىف امكذة ما ىشٍا امرشظني كثريا ىف مصحةل امصواًة ىف اْلٕ ون فاكن امؼو اء ًخرفف

امصاوى مس خورا ىف امظاىص ومل ٌش هتص تفسق واكن ِصَح امس اع كاموا ػوَو زلة وكبووا رواًخو اكن  فٕاذا

 ميشه امكذة وأْلحزاء .

 غائة , املهبم , اجمليول , ص ى فوصمبا ٔأخاز اماملغري فٕاذا دذونا ىف بب إْلخازة جتس فِو ما امخوسع 

 وىناك ٕاَيازات ػامة ًلول ٔأحزت َعوم املسومني , ز ٔأتناىئ ,ازىن , ٔأخافِلول مثَل ٔأخ
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ؼوىا حضورا مكا مصمبا مس ,وكثري ما ىشه أْلحزاء رواىا تؼظ أْلظفال ٕاذا اكدوا ممزٍيا حال امس اع 

وؼة وْل ًسرى م ا ًلصٔأ فٕاذا اكدت أْلسادَس هبشا احلال ؤأذشوىا حضورا وامعفل َيرضه ٔأتوه وىو ًويوا ًو

 فَل ميكا ٔأتسا اجلزم تطحهتا ٕاْل ٔأن ٍكون منطوضا ػوهيا ىف امكذة املشيورة املؼمتسة .

 ؛ وىشا ما منؼو ابا امطَلح

 كثري ما امؼو اء ان ابا امطَلح مينع امخطحَح وامخحسني بدلةل ىف امؼطور املخبٔدصة وملس فيم 

 وىشا مل ًلع منو ,

 ٔأنكص ػوَو تؼظ امؼو اء ٔأن املنشرى واكن مؼارصا ِل كس ِصح تؼظ أْلحادًر وحس هنا ىو .وملس 

 وملس دلل غا ابا امطَلح تؼظ امخطحَح وامخضؼَف ,

 فمل ٍكا ًغوق بب إْلحهتاد فكِف َيصمو ػَل امناس وَيَل منفسو ؟!

ىف امطحَح وامضؼَف " وىشا امكذاب ًخلكم  " مؼصفة أٔدواع ػمل احلسًرك ا ٔأدو كس كس ضنف كخاب 

 وكواػس امخطحَح وامخضؼَف واملواػس امىت ما ذَلميا دطحح ودضؼف احلسًر ,

 فكِف ٍكون ابا امطَلح كس منع إْلحهتاد ىف ػمل احلسًر ؟

 نع ٔأتسامي  سارص امؼووم امرشغَة امىت ْل حهتاد ىفن ىشا امؼمل ما إْلحهتاد وىو اكْلوٕان منؼو مصد ػوَو تبٔ 

 ومكنو مل مينؼو . هتاد فهيا ,وْل ًغوق بب إْلح 

 

 , " امخنلِح ملسبةٔل امخطحَح "ونوس َوظى ىف ىشه املسبةٔل حزء امسو 

 وفِو ذىة ٕاىل ٔأن ابا امطَلح ٕامنا مينع امخطحَح ذلاثو وْل مينع امخطحَح مغريه ,

 وىشا امالكم دشكصه ما بب ما خاء ىف املسبةٔل وٕاْل فٕان رٔأى امس َوظى منخلس .

 

 م ٔأدص ًلول :وْلبا امطَلح الك

 ما امرشو  ِف رواة احلسًر ومشاخيو غطار املخبٔدصة غا اغخبار ما تُنأأغصض امناس ِف ىشه اْلٔ  "

 .فمل ًخلِسوا هبا ِف رواَّيهتم مخؼشر اموفاء تشزل ػَل حنو ما ثلسم 
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شه احملافظة ػَل دطَطة ى " أٓل أٓدصا تـ "ما كون امللطود , ووخو ذزل ما كسمناه ِف ٔأول كخاتنا ىشا 

أْلمة ِف أْلسادَس واحملاذرة ما ادلعاع سوسوهتا فوَؼخَب ما امرشو  املشكورة ما ًوَق هبشا امغصض ػَل 

 جتصده ومَكذف ِف ٔأىوَة امش َخ بكودو مسو ا بمغا ػاكَل غري مذظاىص بمفسق وامسرف

 .وِف ضبعو توحود س اػو مثبخا خبط غري مهتم وبصواًخو ما ٔأضل موافق ْٔلضل ش َزو "  

 ا ثبِان منو رمحو هللا حلال امصواًة ىف امؼطور املخبٔدصة ,وىش

با منو   : وكبَل امبهيلى فلالوىشا امالكم اذلى ادخلس ػَل ابا امطَلح تو كًص

ثوسع ما ثوسع ِف امس اع ما تؼظ حمسيث زمادنا اذلٍا ْل َيفظون حسٍهثم وْل َيس نون كصاءثو ما " 

ا أْلحادًر ِفكخهبم وْل ًؼصفون ما ًلصٔأ ػوهيم تؼس ٔأن ح  كون املصاءة ػوهيم ما ٔأضل س اغيم وذزل مخسٍو

نو وما خاء حبسًر م مفا خاء امَوم حبسًر ْل ًوخس غنس مجَؼيم ْل ًلبل ر اجلوامع اميت مجؼيا ٔأمئة احلسً

مؼصوف غنسمه فاذلي ٍصوًو ْل ًنفصد بصواًخو واحلجة كامئة حبسًثو بصواًة غريه واملطس ما رواًخو وامس اع 

ة رشفا منبُنا ن ًطري احلسًر مسوسَل حبسًثنا ؤأذَبان وثبلى ىشه امكصامة اميت دطت هبا ىشه أْلممنو: أٔ 

  "ضَل هللا ػوَو وسمل

 

 ًلول املطنف رمحو هللا :

ُس ْبُا َغْبِس َامَْواِحِس َامَْمْلِسِِسُّ ِِف َذزِلَ ِكَخاًب مَسَّاهُ  ٍِا ُمَحمَّ ََاُء َاّلِ ُخ ِض َْ َع َامش َّ )َامُْمْرَخاَرَة( َومَْم ًَِِتَّ,  َوكَْس مَجَ

ُ َأْػمَلُ .  َخْسَرِك َامَْحاِِكِ َوَاَّللَّ ُحُو ػَََل ُمس ْ نَا ٍَُصّحِ  اَكَن تَْؼُظ َامُْحفَّاِظ ِمْا َمَشاخِيِ

 

 ه ( , 643امضَاء امللسىس مذوِف ػام )  -

 واكن مؼارصا ْلبا امطَلح وكخاتو ىشا معبوع ىف زَلزة غرش جمدلا .

 ًلطس تو ابا حميَة رمحو هللا , واكن ٍصحجو ػَل مس خسرك احلاِك , "مشاخينا اكن تؼظ"

 وىو س اه أْلحادًر اخملخارة ٔأو املس خرصج ما أْلحادًر اخملخارة مما مل خيصخو امبزارى ومسمل ىف ِصَحهي ا .

س ٔأن ًبىٔت تبٔحادًر مل خيصهجا امبزارى ومسمل وحكون ِصَحة .  فيو ًٍص
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 َْ َع َامش َّ حِ َوكَْس مَجَ حِ َامطَّ َخْسَرِكِو فََلاَل َوُىَو َواِسُع َامَْرْعِو ِِف رَشْ ََلحِ ػَََل َامَْحاِِكِ ِِف ُمس ْ ٍصو اْبُا َامطَّ َِح, ُخ َأتُو ََعْ

ْس ِفِِو ثَْطِحًَحا ِمَغرْيِِه ِماَ  طَ ِِف َأْمصِِه, فََما مَْم جَنِ ْن مَْم ٍَُكْا  ُمدََساِىٌل ِبمَْلَضاِء ِتِو, فَاْْلَْوىَل َأْن ًََخَوسَّ
ّ
ِة, , فَا ئِمَّ َاْْلَ

ٌ ثُوِحُة َضْؼَفُو   ْلَّ َأْن ثَْظيََص ِفِِو ِػةلَّ
ّ
َخجُّ ِتِو, ا ًَحا, فَيَُو َحَسٌا َُيْ َِصِ

(2)
 . 

 

 ؛ احلاِك اكن خيل تبؼظ امرشو  امىت اشطرظيا امش َزني ىف احلسًر امطحَح

 مل ٍكا ٍصاغى امكِفِة , فٕادو ع اخلعو ىف رشح امطحَح ,وذلزل فٕادو ًلول ٔأدو واس 

 ورمبا ٔأىت تبؼظ أْلحادًر وىه ىف امطحَحني واس خسركيا ػَل امطحَحني ,

 مُس امخومَش غا دفس امش َخ , , ومصمبا اكن احلسًر مصوَّي بصخال امش َزني ومكا مُس تنفس امكِفِة

 غى ٔأدو ػَل رشظو وىو مُس ػَل رشظو ,ج نوبزارى ومسمل اسدشيادا وادّ ومصمبا دصّ 

 ا اكن ملصوان تغريه رخصج ِل منفصدا فيشا سبة امومه اذلي ًلع فِو احلاِك .ومصمب

 

 ًلول ابا كثري :

َخْسَرُك, َوُىَو كَِوٌَل, َوفِ  ِحَُح َامُْمس ْ ٌَح كَْس )كُوُْت( ِِف َىَشا َاْمِكذَاِب َأدَْواٌع ِمَا َامَْحِسًِر َكثرَِيٌة, ِفِِو َامطَّ ِِو َِصِ

َخُو َامُْبَزاِريُّ  ِؼَُف َوامَْمْوُضوُع َأًًْضا َوكَْس ِادْ َدصَّ ُه َوُمْسمِلٌ َأْو َأَحُسُُهَا, مَْم ًَْؼمَلْ ِتِو َامَْحاِِكُ َوِفِِو َامَْحَسُا َوامضَّ َ ََ ذَ

ا َوكََع ِفِوِ  َع ِفِِو ُحْزًءا َكِبرًيا ِممَّ َ َىَشا ُُكَُّو, َومَجَ , َوتنَيَّ َىِِبُّ ِ َاذلَّ ُرنَا َأتُو َغْبِس اَّللَّ َْ ِمَا َامَْمْوُضوػَاِت, َوَذزِلَ  ش َ

ُ َأْػمَلُ   ًَُلاِرُب ِمائََة َحِسًٍر َوَاَّللَّ
(3)

 . 

 

 

                                                           
كمو عميو بالُحسن : "قال البدر بن جماعة: والصواب أنو ُيَتَتّبع ويحكم عميو بما يميق بحالو من الُحسن أو الصحة أو الضعف، ووافقو العراقي وقال: إن ح3ٖقال السيوطي في تدريب الراوي ص - ٕ

 ذه األعصار، فميس ألحد أن يصححو، فميذا قطع النظر عن الكشف عميو. فقط تحكُّم، قال إال أن ابن الصالح قال ذلك بناء عمى رأيو، أنو قد انقطع التصحيح في ى

نما وقع لمحاكم التساىل؛ ألنو سّود الكتاب لينقِّحو فأعجمتو الَمنية، قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثا3ٕقال السيوطي في تدريب الراوي ص - ٖ ني من تجزئة ستة . "قال شيخ اإلسالم: وا 

لبييقي، وىو إذا ساق عنو في غير الُمْممى ىنا. انتيى إمالء الحاكم، ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب ال يؤخذ عنو إال بطريق اإلجازة. فمن أكبر أصحابو وأكثر الناس لو مالزمة ا من المستدرك، إلى

 شيئا ال يذكره إال باإلجازة قال: والتساىل في القدر الُمْممى قميل جدا بالنسبة إلى ما بعده. 
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 وملس كمي مس خسرك احلاِك الك ما ابا جحص واذلىىب رمحيم هللا : -

 ميو نومس خسرك :ِ فِلول ابا جحص ِف ثل 

 ٔأن املس خسرك ٔأكسام :

 خاه ومل ًوخس مما مل خيصخاه مل خيصخا ِل دظريا ما اكن ػَل رشظي ا ٔأو ػَل رش  ٔأحسى ا ومل خيص  أْلول :

 ) وملس ٔأضاب احلاِك ىف ىشا ( ٔأو ٔأضَل ٕاْل املوَل دون أْلمف .

 سدشياد وامخؼامَق ٔأو ملصوان تغريه ٔأو ادخلِا ما حسًثوة امكذاب دصج مصخاِل ػَل سبِل الاَعس امثاىن :

 سا ومكا مُست ػَل رشظي ا ك ا ادغى .مامل ًخفصد تو ٔأو خيامف فِو وىشا ٔأغوباىا ْل ًزنل غا احل  

طححو مكا ْل ػَل رش  واحس مهن ا ٕاْل ٕاذا ومه امل خيصخاه احذجاخا وْل  امثامر :  سدشيادا ًو

 وكس ٔأكرث ما ىشا وكل ٔأن جتس ىشا املسم حسًثا ًوخحق تسرة امطحَح فضَل غا درة امطحَحني .

 

 ْل ٍكون ػَل رش  ٔأحسى ا ٔأى ٔأن احلاِك ِل كسم ٍكون ِصَح إْلس ناد ومل خيصخاه و

لول ػَل رش  ٔأحسى ا ,  وكس هيم ًو

 احلاِك ٔأوكات خيصج ٔأحادًر وْل ًسغى ٔأهنا ػَل رش  امش َزني ومكا ًلول ىه ِصَحة , : فؼامة

 ودصج تؼظ أْلحادًر ودص ػَل ضؼفيا ,

 

 ٔأما ثلِمي اذلىىب فيو ٔأدق منو فلس اكن ِل ادذطار ػَل املس خسرك 

 كخاب سري ٔأػَلم امنبَلء :ىف حصمجة احلاِك ًلول ىف 

 وكس ذكص ملوةل ْٔلىب سؼَس املََلًىن ًلول :

 ظامؼت املس خسرك اذلى ىو ػَل امطحَحني نوحاِك فمل ٔأخس فِو حسًثا ػَل رش  امش َزني .

صد اذلىىب ػَل ىشا امالكم :  ٍو

ْك هبشا تل ىف املس خسرك ىشء كثري ػَل رشظي ا ) كوت ( ىشه ماكبصة وغوو ومُست رثبة ٔأىب سؼَس ٔأن َي

وىشء كثري ػَل رش  ٔأحسى ا ومؼل مجموع ذزل زور امكذاب تل ٔأكل فٕان كثريا ما ذزل ٔأحادًر ىف 

 امظاىص ػَل رش  ٔأحسى ا ٔأو ُكهي ا ,
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وىف امباظا ميا ػول مؤثصة , وكعؼة ما امكذاب ٕاس نادىا ضاحل وحسا وحِس حنو رتؼو وبىق امكذاب 

 وجعائة , وىف غضون ذزل ٔأحادًر حنو مئة ٌشيس املوة تبعَلهنا , مناكري

 كنت كس ٔأفصد مهنا حزءا وحسًر امعري ) حسًر موضوع ( بمنس بة ميا س اء ,

ؼوز َعَل وحتٍصصا " َثو ًو  وبلك حال فيو كخاب مفِس كس ادذ

 

 حادًر ,ػَل لك اْلٔ  ذطار ومكنو َيخاج ٕاىل َعل وحتٍصصد فشغل اذلىىب ػَل امكذاب ىو الا

 وهبشا امالكم تو رد ػَل ابا كثري ,

َه اذلىىب ىف ش بُ   بخو ىف مئة ًوم ,وملس ادذ

 ن ومل خيصخاه ًبىٔت اذلىِب ىف احلاش َة فريمز خ.م ٔأى ) ػَل رش  امش َزني ( امفا رواه امش َز

 فِلومون وافلو اذلىِب ,

َه فلط ومل ٍص ى غا لك ما ىف امكذا  ب ومكا اذلىِب مل ًوافلو ٕامنا ادذ

ؼوز َعَل وحتٍصصا .مؼىن فوُس   ٔأدو سكت ٔأدو وافلو فرلزل فٕادو دفسو ًلو مًو

 (1182ادخلس اذلىِب تؼظ أْلحادًر ىف املس خسرك ومكهنا ْل ثخجاوز أْلمف فيىى بمضبط )

 ونوحاِك كصاتة امدسع أٓمف حسًر . 

 غخسال ( ,وملس ادخلس اذلىِب تؼظ أْلحادًر امىت وردت ىف املس خسرك ىف كخاتو ) مزيان اْلٕ 

 ومل ًنذلسىا ىف ثورَطو نومس خسرك . 

فابا املولا ثومَش اذلىِب مجع الكم اذلىِب ػَل ٔأحادًر املس خسرك فمل ًنلل ٕاْل ما فِو ثؼلة ػَل احلاِك , 

 ومل ًنلل سكوثو فسل ػَل ٔأدو ْل ًؼسه موافلة ما اذلىِب نوحاِك .
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بُ َمازِلٍ   ُمَوظَّ

مَ 
ّ
اِفِؼّيِ )ثَْنِبٌِو( كَْوُل َاْْل ْدِرٌَس َامشَّ

ّ
ِس ْبِا ا ُ -اِم ُمَحمَّ ُو َاَّللَّ "َْل َأْػمَلُ ِكَخاًب ِِف َامِْؼمْلِ َأْكرَثَ َضَواًب ِمْا ِكَخاِب  -َرمِحَ

ََّما كَاَِلُ كَْبَل َامُْبَزاِرّيِ َوُمْسمِلٍ َوكَْس اَكدَْت ُكُخٌة َكثرَِيٌة ُمَطنََّفٌة ِِف َذزِلَ َامَْوكْ  د
ّ
", ا , ِْلْبِا َمازِلٍ ََنِ ِت ِِف َامسُّ

ْْسَاَق 
ّ
رَيةِ -ُحَصًٍْح, َواْبِا ا اِزِق ْبِا َُهَّاٍم,  -غرَْيَ َامّسِ , َوُمَطنَُّف َغْبِس َامصَّ ِتَِسّيِ َة ُموىَس ْبِا َظاِرٍق َامزَّ َوِْلَِِب كُصَّ

 َوغرَْيُ َذزِلَ .

 

كخة مطنفة واكن امسيا  ه ( اكن ىف 179ه ( , إْلمام مازل مذوىف )  204إْلمام امشافؼى ) 

 كخاب ٌسمى املوظبٔ جبادة ىشه امكذة امكبار فلال : ما دام هلل تلي . موظبٔت , واكن ْلبا أِٔب ذئةال

 

 ٔأغوة ىشه املوظبٔت ىف حْك املفلود ,

 وغنسما ًلول امشافؼى ْل ٔأػمل كخاب ىف امؼمل ٔأكرث ضواب ما كخاب مازل , 

 مسمل ٔأحص منو ؟فكِف ًلول ىشا وكخاىب إْلمام امبزارى و 

 ضنف امبزارى ومسمل كخابهي ا تؼسه ( فمل ٍكا  261ه( ومسمل مذوىف )  256كونا ٔأن امبزارى مذوىف ) 

 

ْن اَكَن تَْؼُضيَا َأْكََبَ َحْجًما ِمنْ 
ّ
ُّيَا َوَأْغَظُميَا دَْفًؼا, َوا بُ( َأَخو , َوُىَو )َامُْمَوظَّ َر َوكَْس ُو َوَأْكرَثَ َأَحاِدًَواَكَن ِكَخاُب َمازِلٍ

ىَل َذزِلَ َوَذزِلَ 
ّ
ْبُو ا َمَع َامنَّاَس ػَََل ِكَخاِتِو, فمََلْ َُيِ َماِم َمازِلٍ َأْن ََيْ

ّ
ِمْا ثََماِم ِػوِْمِو َواثَِّطاِفِو َظوََة َامَْمْنُطوُر ِمَا َاْْل

 َ ََاَء م وَُؼوا ػَََل َأش ْ نَّ َامنَّاَس كَْس مَجَُؼوا َواظَّ
ّ
دَْطاِف, َوكَاَل "ا

ّ
ِوْع ػَوهَْيَا" .ِبْْل  ْم دَعَّ

 

 ؛ٕامام مازل ٔأن َيمع امناس ػَل املوظبٔ ومكنو رفظ ذزل الوملس ظوة اخلوَفة املنطور ما 

 مؼومو تبٔن مُس لك ما ىف املوظبٔ ِصَح ومُس لك ما ذارج املوظبٔ ضؼَف ٔأو جمادة نوطواب ,

 اِب ما امؼمل مامُس مٔلدصوكال ٔأن امطحاتة ثفصكوا ودصحوا ما املسًنة وثفصكوا ىف امبَلد وملك ِص

 فوصمبا اكن ىناك ىشء ما امس نة مُس موحودا ىف املوظبٔ ,
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 ومل خيصج إْلمام مازل ما املسًنة ومُس ِل ش َوخ غري ش َوخ املسًنة فرلزل مصمبا فاثو ٔأش َاء

 مل حكا حصوى ىف تدله مكنو اكن ًؼخس تبٔحادًر املسًنة وَعل ٔأىل املسًنة واكن ٍصاه جحة وموزما , 

 ن ًلول ثواحص امؼمل هبشه امسَن َعوَا فيشا الابا ًبٔذش امؼمل هبشه امكِفِة غا أْلب فاك

 وأْلب ىشا ىو امطحاِب اذلى ًبٔذش امؼمل ما امنِب ) ضَل هللا ػوَو وسمل ( .

 

 وانوَر ابا سؼس رمحو هللا  اكن ًلول ىف رساةل ِل مَٕلمام مازل :

 وب منو .ٔأن َعل ٔأىل املسًنة كس ٍكون خمامف مبا ىو ٔأض

 

 ٔأحادًر املوظبٔ غاًة ىف امطحة ؤأغوهبا ىف امطحَح  وٕان مل حكا ىف امطحَحني فيىى ِصَحة 

 ْٔلن ٔأسادَس إْلمام مازل ػامَة فيو تُنو وتني امنىب ضَل هللا ػوَو وسمل ِصاِب واتتؼى .

 ضؼف واخلول .ك ا ٔأن ش َوخ إْلمام مازل ُكيم زلات فاكن ٌشطر  ٔأن ْل ٍصوى ٕاْل غا زلة مفا ٔأٍا ًبىٔت ام

 

 فرلزل فٕان امس َوظى وغريه حمكوا ٔأن موظبٔ مازل ما اكن موضول منو فيو ِصَح

 وكو ا جتس فِو حسًثا ضؼَفا ٔأو منخلسا . 

 ٔأما ما اكن مصسَل ٔأو منلعؼا فيشا شان ٔأدص .

 

 املوظبٔ ِل رواَّيت كثرية ما ٔأِصيا ؤأشيصىا رواًة :

 ( ,َييي با َييي انوَىث ) وىشا مشيور خسا تَننا 

 رواًة ,امشافؼى ِل  غبس هللا با ًوسف امخوميس ِل رواًة , با مسومة ِل رواًة ,غبس هللا 

س ,سوًس با سؼَس احلساثىن ,  ٕاس اغَل با ٔأىب ٔأٌو

 ) ادذَلف املوظبٔ ( امسو  وا ىف املوظبٔ وىنازل حزء ضغري ندلار كعينوىؤْلء مجَؼا ر 

خلكم فِو غا ادذَلف امصواة غا مازل ىف تؼظ اْلٔ   ىت خاءت ىف املوظبٔ .مفاظ امًو
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ِو ُكُخًبا مَجًَّة َوِمْا َأْحَوِد َذزِلَ ِكَخاَب ) َْ َ َُّلوا ػَو بِٔ( َوػَو خِْشاَكِر(, َوكَْس ِاْغَخىَن َامنَّاُس ِبِكذَاِتِو )َامُْمَوظَّ َامخَّْميَِِس(, َو)َاِْلس ْ

ِ َامنَّْمصِّيِ َامْ  َص اْبِا َغْبِس َامََْبّ ِخ َأِِب َُعَ َْ , نِوش َّ ُ -ُلْصُظِِبِّ ُو َاَّللَّ ِحََحِة  -َرمِحَ َىَشا َمَع َما ِفِِو ِمَا َاْْلََحاِدًِر َامُْمخَِّطةَلِ َامطَّ

ْلَّ ػَََل دُُسوٍر . 
ّ
نََسًة ا ِِت َْل حاََكُد ثُوَخُس ُمس ْ  َوامُْمْصَسةَلِ َوامُْمْنَلِعَؼِة, َوامَْبََلغَاِت َامَلَّ

 

 كخاب اهمتيَس:

 مام مازل ,كس ضنف ػَل ش َوخ اْلٕ  

س نس املخون  واكن ابا غبس امَب رمحو هللا ٌرشح بْٔلسادَس , فيو ػاىل امعبلة , ٌرشح احلسًر بحلسًر ٌو

( جمدلا , وىناك تؼظ امعباػات رثبذو ػَل أْلتواب 24امىت ًشكصىا ىف ىشا امكذاب وىو معبوع ىف )

 امفلهية وىشا َيؼَل ٔأٌرس ىف املعامؼة ,

 

 كخاب إْلس خشاكر :

  ( جمدلا , وىو ًؼىن بجلادة امفليىى ٔأكرث وأْلحادًر فِو ثشكص تغري ٔأسادَس . 30معبوع ىف )  وىو

 

 ًلول املطنف رمحو هللا :

ََّساِئِّ  ِمِشّيِ َوامن ْ ِحَِح" ػَََل َامطّرِ ْظََلُق ِاْْسِ "َامطَّ
ّ
 ا

ِ َوامَْرِعَُة َامَْبْغَساِديُّ ٌُسَ  ِحََح" َوَىَشا جََساُىٌل َواَكَن َامَْحاِِكُ َأتُو َغْبِس اَّللَّ ِمِشّيِ "َامَْجاِمَع َامطَّ ْ ََاِن ِكَخاَب َامطّرِ ّمِ

َكِا, َوَكَشا َامَْرِعَ نَّ ِفِِو َأَحاِدًَر َكِثرَيًة ُمنَْكَصًة َوكَْوُل َامَْحاِفغِ َأِِب ػَِلِّ ْبِا َامسَّ
ّ
ُة َامَْبْغَساِديُّ ِِف ِكَخاِب ِمهْنَُما فَا

ََّساِئِّ  ََنِ نِون نَّ َامسُّ
ّ
, فَا ٍ ِ  ُمْسمِلٍ غرَْيَ ُمَسملَّ ًظا ِِف َامّصَِخاِل َأَشسُّ ِمْا رَشْ نَّ َِلُ رَشْ

ّ
ٌَح, ِفِِو دََظٌص َوا َُّو َِصِ د

ّ
ِفِِو   ا

َّةَلٌ َوُمنْ  نًا َأْو َحاًْل, َوِفهِيْم َامَْمْجُصوُح, َوِفِِو َأَحاِدًُر َضِؼََفٌة َوُمَؼو َْ ا َغ مَّ
ّ
ِو ِِف رَِخاًْل َمْجيُوِمنَي ا َْ َ ْنَا ػَو َكَصٌة, مََكَ نهَبَّ

 )َاْْلَْحاَكِم َاْمَكِبرِي( . 
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 سَن امطرمشى : 

 ًبسٔأ تباب امعيارة مث امطَلة مث سارص ٔأتواب امفلو , مصثبة ػَل أْلحاكم امفليَة

 وكشزل امنساىئ ؤأِب داوود ,

 ومه َيمؼون امطحَح واحلسا ورمبا امضؼَف ,

 حتت امباب وخيصج أْلحادًر امىت ثطوح نوحجة سواء اكدت ِصَحةأْلضل ٔأن ضاحة امسَن ًبىٔت 

 ضؼف , ٔأو حس نة ٔأو فهيا 

 س خئناس تو  , وما اكن شسًس امضؼف ٔأو ناكرة ىف أْلضل سدشياد والامفا اكن فِو ضؼَف ًطوح مَل

 ومكا رمبا وكع ىشء ما ىشا ومل ًنطوا ػوَو . هنم ًنطون ػَل ىشا امضؼف ,فإ 

 

 ْٔلرتؼة ما حِر املوة :حصثُة  ىشه امسَن ا

 كرثىا ىف ػسد أْلحادًر ,, وأٔ فبٔكرث مافِو ِصَحا , امنساىئ : ٔأِصيا  -1

 حسًر ( 5352فسَن امنساىئ امطغري ) اجملخِب ( فهيا مخسة ٔأْلف وزَلمثائة ومخسني حسًثا وحتسًسا ) 

 %68( ىف امطحَحني ٔأو ىف ٔأحسى ا . وىو كصاتة  3622مهنا ) 

 % مهنا ىف امطحَحني ٔأو ىف ٔأحسى ا47 ٔأتو داوود : كصاتة -2

 % مهنا ىف امطحَحني ٔأو ىف ٔأحسى ا , ومكنو ٍمتزي تبٔدو ًؼول أْلحادًر كثريا 46امطرمشى : كصاتة  -3

شكص مشاىة امفلياء ما امطحاتة وامخاتؼني واملشاىة املؼمتسة  خلكم بمضؼف ىف تؼظ أْلحادًر ًو ًو

 تؼس أْلحادًر . املشيورة خبَلف ٔأتو داوود ْل ًخلكم كثريا

س مذؼلة فِو ما ٔأِصاب امكذة امس خة . -4  ابا ماخو : ٔأغوة ما فِو ما املفاًر
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